
 

ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

EN SESSIÓ DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2022 

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 23 de novembre de 2022 

02 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa 2022 a la comissió de reis de Sant Pau exp. 2022_2424 

03 Aprovar la concessió de la subvenció nominativa 2022 a la colla de diables de Sant Pau d‘Ordal. expt. 

2022_2413 

04 Adjudicació del contracte menor de servei de dinamització del projecte Apropa’t a la diversitat. exp. 

2022_2435 

05 Desestimar recurs resposició resolució expedient protecció legalitat urbanística obres carrer Pins 15 i 9 carrer 

Bardera Urb. Can Rossell exp. 2022_871  

06 Adjudicació del contracte menor de subministrament de petit material / compres ocasionals sense 

pressupost previ brigada municipal exp. 2022_ 2379 

07 Contractar subministrament roba laboral vigilant municipal exp. 2022_2396 

08 Adjudicació contracte subministrament xarxes protecció pista poliesportiva d’Ordal exp. 2022_2449 

09 Acceptar comunicació prèvia obres instal.lació plaques fotovoltaiques habitatge existent carrer  Cal Pau Xic, 

12 nucli Can Cartró exp. 2022_2327 

10 Acceptar comunicació nou operador fibra òptica tm Subirats Adamo exp. 2022_2083 

11 Adjudicació contracte menor subministrament divers material mèdic diferents instal·lacions esportives 

municipi exp. 2022_2448 

 

Sobrevinguts: 

 

S1 Aprovar la recàrrega de les targetes moneder pel mes de desembre 2022 exp. 2021_2516 

S2 Acceptar comunicació prèvia obres instal.lació  plaques fotovoltaiques habitatge existent Avinguda  

Països catalans 18  nucli  Lavern  exp.2022_2348 

S3 Aprovar els serveis extraordinaris realitzats per personal de l’ajuntament de Subirats EXP.2022_2127 

S4 Aprovar la concessió de la subvenció per a la organització de la fira del Tió  exp. 2022_2513 

S5  Contracte privat de servei de creació i subministrament d’obra d’art i drets reproducció per a la Nadala 

2022 exp. 2022_2496 

S6 Aprovar concessió subvenció nominativa AMPA escola Sant Jordi exp.2022_2452 

S7 Aprovar l’actualització del pressupost del projecte de rehabilitació de paviments i xarxa d’enllumenat 

al polígon Can Bas  exp. 2022_2545 

S8 Sol.licitar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic Assessorament en convivènvcia, diversitat i cicle de 

vida   exp.2022_2571 

S9.- Adjudicació del contracte menor de servei de publicitat de la fira del Tió de Lavern exp. 2022_2553 
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